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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că utilizarea și alocarea eficiente și sustenabile a resurselor sunt un element 
esențial al politicii industriale a Uniunii Europene, care ar trebui, de asemenea, să inspire 
și relațiile sale externe, actuale și viitoare; consideră, în această privință, că comerțul cu 
bunuri și servicii ecologice este un instrument de dezvoltare economică și socială durabilă, 
care aduce beneficii atât comerțului, cât și mediului;

2. subliniază că disocierea creșterii economice de consumul de resurse este fundamentală 
pentru îmbunătățirea competitivității Europei și pentru reducerea dependenței sale de 
resurse;

3. a stabilit neîndoielnic că utilizarea intensivă a resurselor mondiale, în special a celor 
neregenerabile, este periculoasă pentru planetă, constituind totodată o amenințare în ceea 
ce privește siguranța aprovizionării cu energie;

4. remarcă faptul că un sistem comercial multilateral echitabil, deschis și nediscriminatoriu, 
precum și protejarea mediului ar trebui să se potențeze reciproc și ar trebui să ofere 
beneficii comunităților locale, cu condiția ca normele de comerț multilateral să fie 
reformate, astfel încât să răspundă mai bine provocărilor ambientale și nevoilor de bază 
ale oamenilor;

5. salută activitatea desfășurată în cursul rundei de negocieri de la Doha din cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului cu privire la reducerea sau la eliminarea barierelor 
tarifare și netarifare din calea comerțului cu bunuri și servicii ecologice și încurajează 
ferm părțile să continue să conlucreze, indiferent de viitorul rundei de la Doha, pentru o 
definire clară a bunurilor și serviciilor ecologice, ceea ce ar include responsabilitatea 
socială a întreprinderilor, standardele ecologice ale UE și principiile comerțului echitabil;

6. relevă faptul că viitorul summit al Pământului Rio +20 ar putea constitui un important 
forum de discuție cu privire la aspectele legate de eficiența resurselor și dezvoltarea 
durabilă; este încredințat că un nou set de obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ar putea 
completa lacunele ODM și ar putea deveni un succesor puternic al proiectului mondial, 
care recunoaște legăturile inextricabile dintre mediu și fiecare dintre dimensiunile 
dezvoltării; îndeamnă UE și statele sale membre să joace un rol decisiv și pozitiv în cadrul 
acestei conferințe, pentru a face față provocărilor pe care le implică instituirea la scară 
mondială a unei economii verzi integratoare;

7. consideră că, în contextul și în perioada premergătoare conferinței Rio +20, este necesară
o nouă și mai intensă dezbatere, care să implice toate statele membre ale ONU, societatea 
civilă și sindicatele, în special cu privire la eficiența caracterului voluntar al 
responsabilității sociale a întreprinderilor;

8. subliniază că o deschidere echitabilă a piețelor mondiale în ceea ce privește bunurile și 
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serviciile ecologice încurajează consumul sustenabil, creează oportunități pentru export și 
noi locuri de muncă legate de răspândirea noilor tehnologii verzi, de inovare și 
competitivitate, conduce la scăderea prețurilor, la creșterea calității, precum și la 
diversificarea ofertei pentru consumatori;

9. cere Comisiei să integreze în mai mare măsură aspectele legate de materiile prime, cum ar 
fi (a) restricțiile la export și (b) chestiunile legate de investiții, în negocierile actuale și 
viitoare desfășurate de UE în cadru bilateral și multilateral; 

10. solicită dezvoltarea unui standard de utilizare a resurselor favorabil IMM-urilor, pe baza 
ISO 26000 și a unor concepte precum Global Compact; 

11. salută atenția deosebită acordată de UE achizițiilor publice ecologice în Foaia de parcurs 
privind eficiența energetică, care adaugă cerințe suplimentare privind produsele și 
proiectele cu impact semnificativ asupra mediului; cheamă Comisia să acționeze în 
favoarea unor norme mai stricte în ceea ce privește achizițiile publice care permit o 
utilizare eficientă a resurselor, inclusiv în cadrul Acordului multilateral privind achizițiile 
publice (GPA) al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC);

12. salută Directiva UE privind calitatea combustibilului (DCC) ca fiind un pas important 
într-o abordare a consumului de resurse bazată pe ciclul de viață și insistă ca, la 
implementarea acestei directive, furnizorii să aplice o valoare prestabilită separată pentru
nisipurile bituminoase;

13. este preocupat de efectul perturbator al subvențiilor acordate pentru energia fosilă asupra 
comerțului mondial, de impactul lor asupra climei și de costul acestora pentru bugetul 
public; salută angajamentul G20 de a elimina treptat aceste subvenții; invită UE să își 
asume rolul de lider internațional în această problemă și invită Comisia să elaboreze rapid 
propuneri privind un calendar pentru eliminarea progresivă a acestor subvenții în UE; 
reiterează cerința Parlamentului de a fi informat, de către Comisie și statele membre, cu 
privire la împrumuturile acordate de agențiile de credit pentru export și de Banca 
Europeană de Investiții pentru proiecte cu impact negativ asupra climei;

14. reafirmă faptul că toate acordurile comerciale europene actuale, bilaterale și regionale, 
trebuie să includă un capitol ambițios privind sustenabilitatea, ca în cazul celor mai 
recente acorduri de liber schimb dintre UE și Republica Coreea, Columbia și Peru, precum 
și America Centrală; consideră că capitolele referitoare la sustenabilitatea socială și 
ambientală ar trebui plasate pe picior de egalitate cu aspectele comerciale ale acordurilor 
și, în consecință, cheamă Comisia să le includă în sfera de aplicare a prevederilor în 
materie de soluționare a litigiilor ale viitoarelor acorduri de liber schimb;

15. consideră că introducerea preferințelor tarifare pentru produsele și serviciile ecologice 
realizate într-o manieră responsabilă din punct de vedere social în Sistemul generalizat de 
preferințe ar putea produce o valoare adăugată în domeniul schimburilor comerciale ale 
UE cu țările în curs de dezvoltare și un stimulent suplimentar pentru îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, precum și pentru obiectivele pe termen lung ale UE 
legate de climă și energie;

16. scoate în evidență faptul că ridicarea productivității resurselor constituie un factor de 
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competitivitate pentru politica industrială a UE, că eficiența resurselor este un aliat 
esențial în ceea ce privește reducerea semnificativă a consumului și a dependenței de 
importurile de energie și că tehnologiile care urmăresc eficientizarea creează oportunități 
de dezvoltare în numeroase țări terțe, printre care și țările în curs de dezvoltare.
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